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Hezké prázdniny přejí Honza a Ondra, 2008

"Všem lidem prospívá dopřát čas od času duši uvolnění.
Odpočinek obnovuje totiž životní sílu a veselá nálada prázdnin
rozežene každý smutek.“
Lucius Annaeus Seneca

Úvodní
slovo
jednoho
z nás

Blížící se prázdninové období pro většinu z nás představuje něco
zvláštního – něco, na co se člověk celou zimu těší, aniž by
přesně věděl, kde v tuto dobu bude, s kým bude a jak bude tento
čas trávit, co se bude vlastně dít.
Než ale toto období nastane a než se všichni přesuneme
někam, kde se mnohem lépe snášejí pálivé paprsky letního
slunce, ať už se jedná o větší či menší vodní toky, či vyšší
nadmořské výšky, je dobré si připomenout, čím vším prošlo naše
sdružení a co všechno se událo v čase, kdy poslední sněhová
vločka roztála a první červená třešeň na stromě uzrála...
Vodník
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Návštěva
kina ve
DKnL

V sobotu 12.dubna jsme se vypravili s kamarády ze Základní
školy speciální do kina Svět ve Dvoře Králové, kde premiérově
promítali novou českou pohádku od Zdeňka Trošky: „Nejkrásnější
hádanka“. V této krásné pohádce venkovský chasník Matěj miluje
sedlákovu dceru Majdalenku. Sedlák chce pro dceru bohatšího
ženicha a Matěje vyžene. Mladík se vydá do světa a dojde na
královský hrad. Tam v hádankářské soutěži získá ruku princezny,
ale jeho srdce patří Majdalence. Pohádka se všem velmi líbila
a už teď se těšíme na další díla od Zdeňka Trošky.
Autor: Jitka

Koncert
Ve čtvrtek 24. dubna jsme vyrazili do Prahy do O 2 arény
„Chceme na v pořadí již 13. koncert pořádaný Nadací NOVA: „Chceme žít
žít s vámi“

s vámi“. Tentokrát na nás v taškách s občerstvením čekaly trička
tyrkysové barvy.
Pořadem opět provázeli Adéla Gondíková-Brousková
a Dalibor Gondík. Více jak dvě hodiny jsme příjemně strávili nejen
s umělci zvučných jmen jako je Heidi Janků, Iveta Bartošová,
Karel Gott, Michal David, Petr Kolář, Helena Zeťová, ale i skupiny
Hamleti, Pestalozzi. Mezi účinkujícími se objevili i zpěváci ze
soutěže X Factor - Pavlína Ďuricová a skupina Divoký kočky.
Tentokrát mezi nás zavítali i velmi šikovní kamarádi z Dětského
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domova Severní terasa z Ústí nad
Labem, kteří vyhráli pražské finále
celoroční akce pro děti z dětských
domovů „Hejbejte se a zpívejte
s Hankou“. Předvedli nejen jak dovedou
krásně zpívat, ale i tančit. Jako již
tradičně, závěr koncertu patřil skupině
Maxim Turbulenc. Této akce se
zúčastnilo téměř 6 000 návštěvníků,
kteří odcházeli nejen příjemně unaveni,
ale i s velikým kulturním zážitkem.
Autor: Jitka

Milí přátelé, nevím, jak jste trávili letošní poslední dubnové
Pálení
odpoledne vy, ale vím jistě, jak ho trávili kamarádi a přátelé čarodějnic
z Hajnic.
- Hajnice
Jak je již malým dětem známo, tento den (a hlavně
podvečer) je zasvěcen reji všemožných rozcuchaných ženštin se
shrbenými zády, s kočkami v poklidu stočenými na těch hrbech
a s košťaty v pohublých rukách; ano, je to den, kde se
čarodějnice slétají ze všech světových stran, aby oslavily
filipojakubskou noc.
Nu a ani v Hajnicích tomu posledního dubna nebylo jinak.
Již přes celé odpoledne se slétali čarodějnice v okolí altánku, aby
vše na oslavu filipojakubského veselí přichystali.
Na ohništi vyskládaly vysokou pyramidu z dříví, do jejího
středu na kůlu přichystaly k ohnivému letu jednu ze svých
odvážnějších členek, dále vykouzlily záludné soutěže pro
pozvané hosty z Barevných domků a Měsíčného a Hvězdného
oddělení, na stoly vyčarovaly dárky a občerstvení, takže přesně
v 15:30 mohla oslava vypuknout.
Po slavnostním zahájení vrchní čarodějnicí Hrbatou a po
zapálení vatry s čarodějnicí Brýlatou-Nosatou se ostatní divé
ženy chopily našich hostů a rozlétly se s nimi k soutěžním
atrakcím.
Přichystaly si pro ně nelehké úkoly, které velely
k rozvaze, rychlosti i k obratnosti. Každý si mohl vyzkoušet hod
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lesním plodem (šiškou) do čarodějné nůše, dále pak svou
rychlost mohl poměřit při soutěžním letu na koštěti mezi smrky a
nakonec si mohl zkusit navinout si převelikou mouchu na
předlouhém pavoučím vláknu.

Všichni byli potom po zásluze od čarodějných dam a
slečen sladkostmi a dárky odměněni a dále již nic nebránilo tomu,
aby se přešlo k tomu nejočekávanějšímu – k opékání buřtů,
špekáčků a dalších uzenin.
A tak se opékalo a veselilo; celkovou pohodu u jídla
dokreslila přítomnost DJ Honzy Paťavy, který zásobil naše ušní
bubínky magickými rytmy ze svých reproduktorů.
No, stále nevím, jak jste si užívali vy, ale já mohu říct,
že se nám letošní Čarodějnice náramně krásně vyvedly.
Autor: Viktor
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Ani malému, na březích Boreckého potoka se rozkládajícímu, Večerní rej
mezi hlubokými lesy skrytému Mostku se v poslední dubnový den čarodějnic
čarodějné rejdění nevyhnulo.
- Mostek
Je sice pravda, že čarodějnice do těchto míst zavítaly o
něco později, až když už se pomaličku začalo stmívat - nejspíše
ne a ne najít ten správný oheň, o to déle se ale na louce u
našeho ohniště zdržely.
Možná že tušily, že ta první, která se nám usadila přímo
na vrcholku připravené hranice, svou pozici neuhájila a hladové
plameny ji strávily i s koštětem ještě dříve, než jí ostatní přiletěly
na pomoc. Nejspíše někde na okraji lesa vyčkávaly, až nám oheň
alespoň trošku pohasne a ony nám pak ukáží, co takové
čarodějnice, pakliže jich je více pohromadě, svedou.
Jednu velikou příležitost měly, když se naše skupinka
rozdělila na dvě části. První skupina se rozhodla, že bude raději
udržovat a bránit oheň před nájezdy nenechavých čarodějnic. Ta
druhá, nebojácnější, se vydala temnotou na fotbalové hřiště,
avšak ne aby se účastnila večerního fotbalového utkání FC
Mostek proti „někomu“, nýbrž vstříc mnohem atraktivnějšímu
programu – pravému předpůlnočnímu filipojakubskému
ohňostroji.
Protože
u
takového
ohňostroje bezesporu člověku
vyhládne,
následovalo
po
návratu od ohňostroje hromadné
opékání párků, někdy i chlebů, a
konzumace všelijakých dobrot,
které byly u ohně k mání.
Ohňostroj byl sice už za
námi, ale na jednoho z nás
čekalo
ještě
jedno
velké
překvapení. Pouliční světla už
dávno
nesvítila,
oheň
pomaloučku skomíral, to byla ta
správná
chvilka,
abychom
přinesli našemu oslavenci Péťovi
již z dálky krásně svítící
svíčkami osázený dort a popřáli
mu k jeho narozeninám.

5/12

II/2008

USKUTEČNĚNÉ AKCE

Ještě dlouhou chvíli jsme seděli u ohníčku, povídali si, ti
odvážnější se dokonce s Viktorem vydali na večerní seznamovací
procházku za sousedy za potokem, abychom se již za úplné tmy,
tudíž téměř poslepu, vydali hledat cestu do svých postelí a
spacáků.
Následující den byl spíše odpočinkový, vyplněný procházkami po blízkém i vzdálenějším okolí, včetně návštěvy starého
opuštěného mlýna – co kdyby tam zůstala schovaná nějaká ta
čarodějnice?
Autor: Vodník

Předtáborové Tento rok se uskuteční sportovně rehabilitační pobyt na novém
setkání
místě, proto se jeden červnový víkend vypravila skupina
oddílových vedoucích obhlédnout tamější prostředí. Letos se
vydáme prozkoumat krásy Orlických hor. Tématem tábora jsme si
zvolili bubáky, strašidla a jiné nadpřirozené bytosti, čímž chceme
dokázat, že máme pro strach uděláno a že se ničeho nebojíme!
Mile nás překvapil prostorný a pěkně upravený chatičkový
tábor s velkou nabídkou sportovního vyžití. V areálu se nachází
čtyřlůžkové chatky, několik bungalovů, hlavní budova se
sociálním zařízením a jídelnou, společenská místnost, koupaliště,
tenisové kurty, volejbalové a fotbalové hřiště.
Víkend jsme si zpestřili turistickým výletem do okolí, také
jsme hráli plážový volejbal, fotbal, gorotky, večer jsme se bavili
společenskými hrami.
Díky tomuto milému setkání jsme se utvrdili, že se moc
těšíme na blížící se akci a dostali jsme tak mnoho elánu na
plánování celotáborové hry.
Kolektiv autorů: Gagi & Hanuška & Kouci
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Nevím, co všechno se vám vybaví pod pojmem „senátorky“, ale já „Senátorky“
jsem do nedávna žil v přesvědčení, že toto pojmenování nesou
jen rázné ženy z dolní komory Parlamentu. Jak jsme se ale mohli
spolu s několika obyvateli Oranžového domu na začátku června
přesvědčit, chyba lávky. K jedněm senátorkám jsme byli totiž
pozvaní; a to k senátorkám s velkým „S“.
Označení Senátorky již po jedenáct let nese sportovní
akce pořádaná v Praze nadačním fondem Cesta naproti. Tato
událost si klade za cíl vytvořit příjemný, sportem naditý den, kdy
se stírají hranice mezi zdravými a postiženými. Nu a my měli to
štěstí a byli jsme při tom.
Nic jsme neponechali náhodě a do Prahy jsme vyrazili již
den předem, rozhodnuti, že ho
strávíme poznáváním zákoutí
naší malebné metropole. Za
jedno odpoledne jsme toho stihli
docela mnoho; svištěli jsme
metrem, vlaky, tramvajemi, výtahy i jezdícími schody, abychom
mohli v těch pár hodinách něco
z té Prahy shlédnout. Prochodili
jsme Václavské náměstí (se
stravovací zastávkou u megdonalda), Staroměstské náměstí s
Orlojem a Vyšehrad s okolím.
Turistickou sobotu jsme zakončili
v Čelákovicích, u Jany a Jiřího
Čudejkových, kteří nám vytvořili
příjemné a pevné zázemí.
Nu a co nedělní Senátorky? Na ty jsme se dostavili do
areálu kolejí ČVUT před polednem. Mladíci z Oranžového domu
měli řadu příležitostí opravdu mnoho potrápit svá těla. V podtitulu
Senátorek stálo totiž Sportovní pouť a toto heslo bylo naplněno
bezezbytku.
Pro zdravé i postižené zde bylo připraveno mnoho
sportovních stanovišť; největší zážitek jsme utrpěli hned na
začátku, kdy všichni muži zastupující Oranžový dům vystoupali
do stromoví areálu kolejí ČVUT, zavěšeni na lanech, aby mohli
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prokázat své dovednosti na lanové dráze zavěšené v prostoru.
Dále pak měřili své síly na veslařském trenažéru, na
rotopedu, cvičili se v lukostřelbě, střelbě ze vzduchovky, hodu
diskem a šipkami na cíl, v košíkové, při jízdě na trojkolkách a
zdravotních vozících, při skoku na obří trampolíně.
Celá akce byla lemována bohatým doprovodným
programem - přehlídkou hasičské a policejní techniky spojenou s
akčními ukázkami jejich využití, přehlídkou závodních
automobilů,ukázkou netradičních kolových vozidel, přehlídkou
zmenšených modelů lodí a mnoha dalšími.
Viděli a zažili jsme toho opravdu mnoho, a mohu-li mluvit
i za ostatní, tak vám povím, že jsme si první červnový víkend
pořádně užili.
Autor: Viktor
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Přestože se prázdninovému období často přezdívá „okurková Kde byste
sezóna“, ne vždy představují prázdniny období, kdy se nic neměli
neděje. Spíše naopak. Je sice pravda, že absolutní počet akcí chybět
bývá oproti zbytku roku menší – krátkých víkendových akcí se
opravdu během roku nasbírá víc, nicméně prázdniny představují
období, na které je možno naplánovat rozsáhlejší a na přípravu
náročnější akce. Zde je jejich stručný přehled.
Datum
2. - 15. 8. 2008
30. 8. 2008

Místo

Název akce

RS Astra – Dlouhé Rzy

„Svět strašidel“ - tábor

Havlovice

„Pohádkový les“

Plánované
akce na
III. čtvrtletí

Rekreační středisko Astra v Orlických horách se ve dnech 2. – 15. Svět
srpna 2008 promění v říši strašidel. Téměř stovce táborníků, strašidel
proměněných v čerty, hejkaly, duchy atd. bude vládnout mocný - tábor
černokněžník Otta Vala.
Již tradičně se mohou těšit na sportovně rehabilitační
pobyt lidé s MP z různých měst - například z Hajnice, Tuchořic,
Brna, Rychnova aj.
V dalším čísle se dozvíte, jak jsme oněch 14 táborových
dní prožili.
Kolektiv autorů: Gagi & Hanuška & Kouci

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na již čtvrtý ročník Pohádkový
„Pohádkového lesa a zábavného odpoledne pro všechny“, které les
se uskuteční poslední prázdninovou
sobotu, 30. srpna 2008, na Tylově
paloučku v Havlovicích (startovat se
bude od 12:30 hod do cca 17:30 hod).
Pro
všechny
účastníky
je
připraveno
netradiční
putování
pohádkovou říší, při kterém potkají
klasické české pohádkové postavičky –
zarybaří si s Havlovickým Vodníkem,
na pasece potkají Červenou Karkulku,
probudí Šípkovou Růženku, pomohou
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Popelce, popovídají si o lese s panem Krakonošem, možná
některé vyleká Hejkal z Krákorky, ocitnou se u Perníkové
chaloupky, nebude chybět ani naše Královské Veličenstvo
s neposedným Kašpárkem a mnoho dalších. Na každém
stanovišti bude připraven úkol, za jehož splnění (či snahu) se
budou rozdávat odměny.
To samozřejmě není vše. V areálu Tylova paloučku bude
probíhat bohatý doprovodný program. Ve výtvarném stanu se
budou vyrábět šperky z korálků, kreslit a malovat různými
barvičkami, barvit sádrové odlitky, nebude chybět ani velmi
oblíbené malování na obličej od zkušených malířů! Po celou dobu
bude probíhat diskotéka moderovaná rozpustilými a veselými
klauny, kteří ji zpestří nevšedními soutěžemi.
Vstupné je dobrovolné, pro děti z širokého okolí a lidičky
s mentálním postižením je připraveno občerstvení a spousta
odměn zdarma.
Těšíme se na Vás!
Autor: Gagi
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Jak jsem slibovala, v tomto čísle se zaměřím na práva
a povinnosti opatrovníka.
Kdo je tedy opatrovník v právní hantýrce?
Opatrovník
Opatrovník = zákonný zástupce
Opatrovník je stanovený soudem a jedná za osobu, která byla
omezena či zcela zbavena způsobilosti k právním úkonům.
Kdo může být opatrovníkem?
Opatrovníkem stanovuje soud přednostně nejbližší příbuzné
(nevýhodou je častý střet zájmů a míšení rolí).
Nemůže-li být opatrovníkem ustanoven příbuzný ani jiná osoba,
ustanoví soud opatrovníkem orgán místní správy, popř. jeho
zařízení (§ 27 občanského zákoníku) - tzv. veřejný opatrovník.
✔ Úlohou opatrovníka je činit za zastoupeného právní úkony, Úloha

ke kterým zastoupený není podle rozhodnutí soudu způsobilý opatrovníka
(§ 26 občanského zákoníku).
✔ Opatrovník je oprávněn jednat za zastoupeného jeho
jménem, práva a povinnosti vznikají přímo zastoupenému.
✔ Pokud zákonný zástupce spravuje majetek zastoupeného
a nejde o běžnou záležitost, je potřeba k nakládání
s majetkem souhlas soudu (§ 28 občanského zákoníku).
✔ Opatrovníkem nemůže být ustanoven ten, jehož zájmy jsou
v rozporu se zájmy zastoupeného (§ 22 a§ 30 občanského
zákoníku).
✔ Kompetence opatrovníka se týkají pouze oblasti právních
úkonů. Nesprávně se předpokládá, že opatrovníci mohou
např. rozhodovat o tom, zda-li smí jejich opatrovanec navázat
partnerský vztah, zda smí pít kávu nebo kouřit apod.
V častých případech je vnímán člověk s mentálním
postižením jako dítě, ne jako dospělá osoba, a proto se
objevují sklony zasahovat do práv "dospělých dětí".
✔ Opatrovník by při výkonu své funkce měl vždy vycházet
především ze zájmů svého opatrovance - znát a respektovat
jeho potřeby a názory.
✔ Cílem institutu opatrovníka je poskytnout opatrovanci
především pomoc při právních úkonech, ke kterým není sám
způsobilý, a tím zajistit ochranu jeho práv a zájmů.
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Konflikt
zájmů opatrovníka a
zastoupeného

✔ Pokud mezi opatrovníkem a jeho opatrovancem vznikne

Co z opatrovnictví
nevyplývá

✔ Opatrovnictví nezakládá v žádném případě moc opatrovníka

v určité konkrétní situaci konflikt zájmů, může soud pro tuto
situaci ustanovit tzv. kolizního opatrovníka (např. v dědickém
řízení, kdy sourozenec je sourozenci opatrovníkem).
✔ V praxi se stává, že opatrovník opakovaně odmítá zaplatit
rekreaci nebo nakoupit věci (rádio, televizi) pro svého
zastoupeného z jeho finančních prostředků a podle jeho
rozumného přání - to nasvědčuje konfliktu zájmů. Opatrovník
je v tomto případě trvale v konfliktu zájmů a je třeba podat
návrh na změnu opatrovníka.
✔ Stále je ještě rozšířenou praxí, že opatrovníkem je často
stanoven poskytovatel sociálních služeb (zařízení sociálních
služeb, nestátní nezisková organizace) nebo někdo
ze zaměstnanců (informace dle analýzy situace v oblasti
sociálních služeb po přijetí nového zákona o sociálních
službách, SKOK 2007). Spojením role poskytovatele
a opatrovníka v jedné osobě dochází nebo velmi snadno
může dojít ke konfliktu zájmů. Např. když poskytovatel
uzavírá s uživatelem smlouvu o poskytování služeb nebo
když se naopak tuto smlouvu chystá vypovědět. Dále je tato
situace problematická, pokud např. zaměstnanec - opatrovník
skončí poměr u poskytovatele nebo pokud uživatel chce
odejít ze zařízení a změnit poskytovatele.
✔ Návrh k soudu může opět podat kdokoliv, kdo je plně
způsobilý k právním úkonům, tedy i poskytovatel sociální
služby.

nad zastoupeným v jeho osobním životě.
✔ Opatrovník nemůže jednat za zastoupeného v jiných než

právních věcech - udělovat nebo neudělovat souhlas se
způsobem trávení volného času, se způsobem oblékání apod.
✔ Opatrovnictví neznamená převzetí odpovědnosti za život,
zdraví nebo jednání zastoupeného.
Autor: Janka
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Děkujeme Městskému úřadu Dvůr Králové n. Labem za finanční podporu pro
rok 2008.
Zároveň děkujeme i všem dalším sponzorům, kteří jakýmkoliv darem,
ať už finančním či hmotným, přispěli k realizaci akcí pořádaných naším
sdružením.

Společnost pro podporu lidí
s mentálním postižením v ČR, o. s.
okresní organizace Trutnov
Číslo účtu SPMP: 129 803 808/0300
IČO: 68244673
Bc. Jitka Punnerová
Klazarova 968
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Česká republika (CZ)
tel: (+420) 607 153 682
e-mail: JitkaPunnerova@seznam.cz
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